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 كلمة الشكر

احلمد هلل رب العرش العظيم والصالة والسالم دائمني متالزمني على سيدان وحبيبنا 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني. صلى هللا عليه وسلموشفيعنا حممد 

فقد انتهت الباحثة إبذن هللا وتوفيقه من كتابة هذه الرسالة حتت العنوان " رؤية 

عامل املؤلف يف قصيدة "تقدموا" لسميح القاسم )دراسة بنيوية تكوينية(". وقدمتها لكلية 

ي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراسة الرانري اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة 

 يف قسم اللغة العربية وأدهبا.  S.Hum  للحصول على شهادة بطلاملقررة على 

ني مها الدكتور نور خالص فاملشر تقدم شكرها لفضيلة  الكرمية ويف هذه الفرصة

أنصار ذواحللمي املاجستري على مساعدهتما وجهودمها يف  األستاذ سفيان املاجستري و

كامال, لعل هللا يباركهما وجيزيهما   إشراف الباحثة يف إمتام كتابة هذه الرسالة إشرافا جيدا

 جزاء حسنا. 

وتقدم الباحثة الشكر لرئيس اجلامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف 

د أنشية والرئيس قسم اللغة العربية وأديها وجلميع نبجامعة الرائريي اإلسالمية احلكومية 

 .لةاحملاضرين واحملاضرات على مسامهتهم يف كتابة هذه الرسا
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قدمت الباحثة الشكر واحلب إىل مجيع أفراد األسرة،  السعيدة الفرصة هذه ويف 

خاصة إىل األم على دعاهتا يف إمتام هذه الرسالة لعل هللا جيزيها أحسن الثواب يف الدنيا 

 .واآلخرة

الذين ساعدوا يف إمتام هذه  واألصحاب وأخريا قدمت الباحثة إىل مجيع األصدقاء

  أن جيزي هللا اجلميع خري اجلزاء.عسى  ,الرسالة
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 اوضوع هذه الرسالة "رؤية عامل املؤلف يف قصيدة تقدمموا لسميح القاسم". يف هذامل
ورؤية عامل املؤلف يف قصيدة "تقدموا" لسميح  دبعناصر األالبحث تركز الباحثة على 

ولدمان. وأما املنهج الذي غلوسيان  عندنظرية بنيوية تكوينية ستخدام اب القاسم
.ومن النتائج اليت  ستخدمتها الباحثة يف تنفيذ هذه الرسالة فهو املنهج الوصفي التحليليا

اخلية ديف هذه القصيدة من عناصر  األدبعناصر تكون ت ,األولحصلت الباحثة هي: 
 .الوجودية رؤيةهي " تقدموارؤية عامل مسيح القاسم يف قصيدة " ,والثاين وخارجية.
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Penelitian ini berjudul Ru’yatun ‘Aalam Al-muallifu  Fii Qasiidati Taqaddamu Li 

Samih Al-qasim (Diraasah Binyaawiyah Takwiniyah). Penelitian ini berfokus 

pada unsur sastra dan pandangan dunia pengarang yang terdapat dalam qasidah 

“Taqaddamu” karya Samih Al-qasim menggunakan teori strukturalisme genetik 

yang dikembangkan oleh Lucian Goldman. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah: Pertama, unsur sastra dalam qasidah ini terdiri dari 

unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua, Pandangan dunia Samih Al-qasim dalam 

qasidah Taqaddamu adalah pandangan eksistensialisme.  
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 الباب األول

 مقدمة 
 البحث خليفة .أ 

بل وأهم أنواعها ابلنسبة للفنون األدبية األخرى. وإذا  ,الشعر من الفنون األدبية

 ,فأول شيئ يتبادر يف الذهن هو الشعر ,مسعنا كلمة " األدب " أو حتدثنا عن األدب

حىت صار احلديث عن األدب هو احلديث عن الشعر ذاته. والشعر عند العرب فن قدمي 

وتعرف هذه الفرتة , قبل اإلسالم بفرتة طويلةوكانوا ينظمون الشعر  ,يعرفونه حق املعرفة

وهؤالء كانوا يقرضون الشعر بسليقتهم  ,يف اتريخ األدب العريب ابلعصر اجلاهلي

 1وطبيعتهم.

وأخبارها يف  ,وملا شهرت القبائل ,ملا عرفت اآلداب العربية ,ولوال الشعر العريب

ومواقع  ,وتساملها. ولواله أيضًا ملا عرفت اجلغرافيا العربية ويف حتارهبا ,حمالفاهتا وتناقضاهتا

 ,الشعراء ومرابعها وواحاهتا وجباهلا وودايهنا. فإن كل ذلك مدون يف أشعار ,الصحراء

خملد فيها. ولواله أخريًا ملا اغتنت خزانة العلوم العربية بكل ما حتفل به اآلن يف مواضيع 

  2البالغة والبيان والنحو واللغة فضال عن مواضيع العلوم اإلسالمية. 

                                                         
اندى   .الشعر العريب و اإلحتاهات احلديدة يف عصر النهضة األدبية ,جنم الدين احلاج عبد الصفا  1

 1. ص. 2018األدب. 
 5، ص.  5751لبنان. -دار احياء العلوم، بريوت .الشعر و الشعراء .ايب حمممد عبدهللا بن مسلم 2 



2 

 

 

 

وابلتايل فإن القدرة على دراسته ال  ,العمل األديب ال ميكن أن يكون قائًما بذاته

لنص )اهليكلي( وحده. جيب أن أيخذ فهم األعمال األدبية ميكن رؤيته فقط بناًء على ا

العناصر املؤلف مهم ألن العمل األديب يستوعب آراء . 3يف االعتبار بنية النص واملؤلف

املؤلف وآماله وأفكاره. ميكن تشكيل هذه اآلمال واملثل واآلراء بناًء على املعايري 

  4.االجتماعية للمجتمع الذي يقع فيه املؤلف

م نظرية البنيوية ابستخد املؤلف عامل رؤية تعرف تريد الباحثة أن ةالبحث هذهمن 

الداخلية من خالل العناصر  يستتم البحث األعمال األدبية ل ,. يف هذا البحثالتكوينية

دراسة األعمال األدبية بتتضمن مشكلة اإلجتماعية البحث يف  ولكن ,واخلارجية فقط

ثقايف, من فراغ  عمل أديبال إنشاءن من املستحيل أل األعمال األدبية. إنشاءوقت 

ن تكلم األعمال األدبية أي تكلم عن الكاتب والفكرة من أل وتتضمن مشكلة املؤلفني,

 5.وراء العمله

يف هذه الدراسة  التكوينية ةمت إجراء دراسة األعمال األدبية ابستخدام النهج البنيوي

 اليت متت املوافقة عليها من قبل  Swingewood و Laurensin ابتباع اخلطوات اليت قدمها

Goldman  إما جزئيًا أو يف النسيج أبكمله. مث الداخليةي بدءًا من دراسة العناصر أ ،
                                                         

3
 Teeuw, A. Sastra dan Ilmu Sastra. Bandung:Pustaka Jaya. 2016. 

4
 Saini, K.M. Puisi dan Beberapa Masalahnya. Bandung:ITB Press. 1993 

5
 Achmad Yuhdi,  Pandangan Dunia dalam Sajak Seorang Tua kepada Istrinya Karya W.S 

.Rendra. Universits Negeri Medan. Hal 85 
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استمرت الدراسة مبالحظة احلياة االجتماعية والثقافية للمؤلف واتريخ احلياة االجتماعية 

العاملية للمؤلف يف  ميكننا معرفة النظرة ,للمجتمع. من خالل هذه اخلطوات الثالث

 .لسميح القاسم او مقصيدة تقد

 البحث مشكلة . ب

بناء عن خلفية البحث اليت قد شرحت الباحثة، فاملشكلة اليت ستبحثها هي  

  .مسا" لسميح القا"تقدمو  قصيدةكيف رؤية عامل املؤلف يف 

  أغراض البحث . ت

 هذه البحث هي :بناء على مشكلة هذا البحث، فأهداف من إعداد 

 م.سا" لسميح القا"تقدمو  قصيدة. ملعرفة العناصر الداخلية يف  1

 م.سا" لسميح القا"تقدمو  قصيدة. ملعرفة رؤية العاملية يف  2

 معاىن املصطلحات . ث

صطلحات هذه الرسالة، أرادت الباحثة أن تشرح معاين امل ةقبل أن تبحث الباحث

 كما يلي :  ,اليت تتضمنها هذه الرسالة
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 رؤية .1

أي يف الدنيا  ,ملشاهدة ابلبصر يف كل زمان ومكان: ا Visionفلفظ "الرؤية" 

وقد يطلق هذا اللفظ على  ,واجلمع: رؤى ,واآلخرة. والرؤاي: ما يرى يف النوم

 فالرؤاي تكون ابخليال ,إدراك األشياء حباسة البصر أحالم اليقظة. أما الرؤية فهي

  6ومنـه رؤى املصلحني االجتماعيني. ,والرأي يكون ابلقلب ,والرؤيـة تـكـون بـالعني,

 البنيوية  .2

 ,وتعين البناء أو الطريقة نية ( من الفعل الثالثي ) بىن (تشتق كلمة ) ب

او  ,وتدل أيضًا على معىن التشييد والعمارة والكيفية اليت يكون البناء عليها

 .7الكيفية اليت شيد عليها

 الدراسة السابقة . ج

" ا"تقدمو  قصيدةيف  املؤلفعن العمل األديب مبوضوع رؤية عامل  ةالباحثد جتمل 

البحوث ابستخدام  ةالباحث تولكن قد وجد م بدراسة البنيوية التكوينية.لسميح القاس

 : منها مبوضوعه اآلخر, النظرية البنيوية التكوينية

                                                         
م,  2006, 2, القاهرة: دار الفضيلة, ط . معجم التعريفاتاجلرجاىن, علي بن حممد السيد الشريف.  6

 . 94ص 
 189, دار صادر, ببريوت, الطبعة األول, ص 9, اجمللد , لسان العربينظر : ابن منظور  7
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 Die حتليلية بنيوية جنتيكية يف النثر 2015 ,لندا دوی مستوتی :.1

Verwandlung    عند فرانز كافكا. شعبة تربية اللغة األملانية كلية اللغة والفن

العناصر  هي البحثةركزت الباحثة يف هذه عة احلكومية جوكجاكرات. جام

الداخلية, حالة اإلجتماعي وثقافة اإلجتماعي, خلفية اإلجتماعي والثقايف 

نتائج هذا البحث العناصر وأما . يف هذ النثر العامل املؤلف رؤيةاملؤلف,و 

الدخليته الذي يوفق ابلوقائع النثر, وحالة اإلجتماعي والثقايف يف هذا النثر هو 

يفخخ اجملتمع يف الرق رأمسالية, وخلفية اإلجتماعي والثقايف املؤلف الذي 

يدخل يف رؤية العاملة على خيلق النثر هو يطلع الذوق للموت ألن يكون ظلم 

العامل املؤلف هو فكرة الكينونة )كان الناس أوال على   رؤية النفسي يف بيئته, و

 8.كون الكينونة(

 " اندي دوي هاندوكو"الرواية عمال املشروع وتعلقهم مع ثالثية الرواايت . 2

Ronggeng Dukuh Paruk" بحث ي (.تكوينية)حتليل البنيوية " ألمحد طوهري

 املعلمني والتعليم جامعةيف كلية تدريب   1Sتكميلي قدمتو لنيل شهادة 

Sebelas  Maret  ومن نتائج هذه الدراسة هي تظهر أن   ,۲۰۱۰وراکارات س

                                                         
8
 Linda Dwi Mastuti. “Analisis Strukturalisme Genetik Dalam Roman Die Verwandlung 

Karya Franz Kafka”. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. 2015 
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وجد الباحث رسالة واحد مع اآلخر. ويف هذه ال هناك عالقة بني عمل

 "العناصر الداخلية يف الرواية عمال املشروع مع ثالثية الرواايت عالقة بني

Ronggeng Dukuh Paruk ",  العاملية ألمحد طوهري يف هذه الرواية  رؤيةو

هي اآلراء اإلنسانية العاملية اليت تتكون من الدينية والفنية واالجتماعية 

  9.والثقافية والسياسية واالقتصادية والقيم األخالقية

 منهج البحث . ح

الباحثة يف كتابة هذه الرسالة فهو املنهج  أما منهج البحث اليت استخدمتها

الوصفي التحليلي, وذلك الوصف ابإلطالع واالستقراء على نظرية البنيوية التكوينية 

احلياة  ,حيث إهنا ترتكز يف العناصر الداخلية (Lucian Goldman)للوسيان غولدمان 

" ا"تقدمو  قصيدةاحلياة االجتماعية وتطبيقها يف  صورةجتماعية والثقافية للمؤلف و اال

 لسميح القسيم.

وأما طريقة مجع املعلومات والبياانت احملتاجة هلذه الرسالة فتعتمد الباحثة على  

طريقة البحث املكتيب حيث أهنا إطالع الباحثة على الكتب والدورايت واملقاالت 

كتابة هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على وأما يف كيفية   ,والويب اليت تتعلق هبذه الرسالة

                                                         
9
 Andi Dwi Handoko. “Novel Orang-Orang Proyek Dan Kaitannya Dengan Trilogi Novel 

Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari”. Universitas Sebelas Maret Surakarta .2010 
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بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة  ,الكتاب الذي قرره قسم اللغة العربية وأدهبا

 الرائريي اإلسالمية احلكومية دار السالم هو الكتاب :

“ Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021” 
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 الباب الثاين

 سماترمجة مسيح الق

 و نشأته  حياته . أ

مبدينة الزرقاء. وكان  1939عام . ولد يف مقاومة فلسطيينو  شاعرمسيح القاسم 

قاسم :  همو  ,ابوه حممد ابن الشيخ قاسم حممدحسني ضابطا للجيش. لديه مسيح إخوة

حممد. وأخواته شفيقة وصديقة. وكانت زوجته امسها نوال سلمان , سامي ,سعيد

من  مسيحفلسطني.  ,لته من اجلليلئعاو وضاح. ,ايسر ,عمر ,حممد :والدهأحسني.  و 

 له كثري من األعمال األديب الذىي اشتهر به. ,ارضني للقمع والعنصريةبرز  املعأ

 مدرسة يف ودرسه. اجلليل من القربة, الرامة يف الرئيسي درسه القاسم مسيح وتلقى

 ابملدرسة التحق 1957-1955 يف ذلك, بعد. 1955-1953 يف الثنوية البلدية

 عام يف مث. الناصرة مدينة يف  سانطا تريا كلية يف تعليمه إلكمال اإلسرائيلية احلكومية

 العلوم معهد يف عام ملدة حماضرة إلقاء يف واستمر موسكو إىل مسيح سافر 1971

 كبرية فرص لديها ابرزة ثقافية بيئة يف ونشأ القاسم مسيح نشأ عام, بشكل. االجتماعية

 .له والتقدم العربية الثقافة لتقوية
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حيفا, مث انتقل للعمل يف قطاع الصحافة, اشتغل مسيح مدرًسا وعاماًل يف خليج 

حيث أسهم يف حترير جملة "العد" و "االحتاد", مث أصبح رئيس حترير جملة "هذا العامل" يف 

. تتكون قصائده من صرخات جرحية ملتهبة جتأر ابلظلم دون أن حتدد 10م 1966عام 

استحياء, حبذر مسؤولية الدولة الصهيونية ...وإذا حاول مسيح ذلك فإمنا يفعله على 

 11شديد, فيوري وخيفي كلمته ويتهم العرب أبهم هم أصحاب النكبة و صانعوها.

أظهر اهتماًما خاًصا ابألنشطة األدبية والسياسية. يشارك مسيح يف األنشطة  

وعرب للمعلم الثقافية ويعقد املؤمترات األدبية حول قصيدة الغزال عن العشاق أو اهلجو 

شطة, بعد أن أهنى دراسته اهتم مسيح ابلنشاط السياسي يف احلزب االستمرار يف هذه األن

الشيوعي اإلسرائيلي وألن نشاطه السياسي وشعره ملطخ بنضال وأمل ومعاانة الشعب 

الفلسطيين, فقد سجن مث نُفي من الدول الفلسطينية عدة مرات. بعد ذلك مارس مسيح 

مبا أنه مل ينصرف عن يتوقف عن القاسم مهنة التدريس يف املدارس االبتدائية. ولكن 

                                                         

أطروحـــة املاجســـتري، جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة،.  .التغيـــري الـــداليل يف شـــعر مســـيح القاســـم ,زيـــدان، رقيـــة10
 4م. ص. 2001انبلس، فلسطني. 

. ديــوان املطبوعــات .دراســة املــدارس األدبيــة يف الشــعر العــريب املعاصــر یمــدخل إلــ, نشــاوي، نســيب. 11
 435. ص. م1984. اجلزائر اجلامعية
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أنشطته األدبية والسياسية, لذلك مت فصله من وظيفته من قبل وزارة الرتبية والتعليم 

 12اإلسرائيلية وأجرب كعامل على العمل يف منطقة صناعية تسمى حيفا.

حتت عنوان "مواكب  ۱958ظهر مسيح ألول مرة يف الساحة الشعرية عام 

بسبب طالب شاب طلب من مسيح السماح له بتوزيع شعره الشام". حقق أول بيع له 

يف شوارع مدينة يركا. جمموعة القصائد القت ترحيبا كبريا من قبل اجلمهور. ومع ذلك, 

 13أصرت الشرطة على إعادة جمموعة القصائد إىل املؤلف.

كراهية   بل اختذ مرة يف السجن. ليس هذا فقطاعتقل مسيح القاسم  أكثر من  

, ومت اعتقاله بداخل منزله وكذلك حكم عليه ابإلقامة بسبب شعره مرة أيضاكثر من أل

الطرد من عمله ألكثر من مرة, وكل هذا بسبب شعره ونشاطاته  اجلربية وتعرض أيضا اىل

السياسية, وابلرغم مل يتوقف للحظة عنها واستمر هبا حىت أنه أصيب وكاد أن يقتل أكثر 

كا بشعره الذي كان يواصل فيه الكفاح الفلسطينيني من مرة ومل يبايل أبد, وظل متمس

 14واستشهادهم على أرضهم. 

                                                         
. 1996. جامعة القديس يوسف, بريوت. . أعالم األدب العريب املعاصركامبل اليسوعي, روبرت   12

 .1077ص. 
13

 Maria Isabel Garcia Lafuenta ,La Poesía de Resistencia de Samih Al-Qasim. Universidad 

de Sevilla. Área de Estudios Árabes e Islámicos. Sevilla, España. 2020.  Hal 6 
. اجلمهورية اجلزائرية , اخلصائص األسلوبية يف شعر مسيح القاسم قصيدة تقدمو منوذجاخبدة علي 14

 19. ص 2019-2018مسغامن. -سالدميقراطية الشعبية. جامعة عبد احلميد بن ابدي
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 أعماله األدبية . ب

توزعت أعمال مسيح االدبية اليت بينة الشعر والرواية واملسرحية والبحثىو الرتمجة قد 

(, املوت الكبري 1970منها الكتب : ديوان مسيح القاسم )15,( كتااب70جتاوزة )

(, اجلانب املعتم من التفاحة, اجلانب املضيء 1976الكربون )(, اثلث أكسيد 1972)

(. ومن الشعره :مواكب 1986( وشخص غري مرغوب فيه )1981من القلب )

(.  ومسرحيته 1983(, جهات الروح )1967(, دمي على كفي )1958الشمس )

( وحكايته "ملعقة سم صغرية 1974( ونثره "من فمك أدينك" )1970"قرقاش" )

 (.2011يوميا" ) ثالث مرات

 وفاته . ب

. شيع ظهر اخلميس 19/8/2014يويف مسيح القاسم ليلة الثالاثء 

جثمان الشاعر الفلسطيين الكبري مسيح القاسم يف قريته الرامة تالها  2014/8/21

مهرجان شعيب كبري يف امللعب البلدي, فيما خيم احلزن واألسى على املدن والقرى العربية 

, منذ مساء الثالاثء بعد إعالن وفاة القاسم ابن قرية 1948عام  يف األراضي احملتلة يف

سنة, اثر مرض سرطان الكبد, أصابه قبل ثالث أعوام, وكان  75الرامة, عن عمر يناهز 

                                                         
. جامعة النجاح شهادات يف الشعر الكبري املرحوم مسيح القاسم. احسان الديك و اندر قاسم,  15

 10. ص 8 -11- 2014الوطنية. السبت 
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يرقد يف مستشفى مبدينة صفد يف اجلليل, لتلقي العالج الكيماوي, هو رحل شاعر 

ة تبكينا ألهنا فينا" أبو وطن,  العربية الكبري,صوت املقاومة الناصع, هو صاحب "غز 

رفيق درب حممود درويش, القابض على مجرة الشعر حىت النفس األخري. ويعترب القاسم 

واحد من أهم وأشهر الشعراء الفلسطينيني يف اتريخ فلسطني احلديث, إىل جانب 

الشعراء والكتاب الراحلني حممود درويش وتوفيق زايد وإميل حبييب وغريهم من الرعيل 

 16بعد النكبة. 48األول لشعراء وكتاب األراضي احملتلة عام 

                                                         
 28. ص. 2015قطر.  -الدوحة  .مسيح القاسم يف ظل الغياب ,زكراي األغا  16
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 الثالث الباب

 اإلطار النظري

 مفهوم القصيدة .أ 

قال ابن منظور ان القصيد من الشعر مـامت شـطر أبياته )...( وابن جين مسي 

ابللفظ اجليد واملعىن قصيدا, ألنه قصد. وقيل مسي قصيدا الن قائله احتفل به فنقحه 

املختار. وليس القصيد إال ثالثـة أبيـات أو عشرة أو مخسة عشر, فأما ما زاد على ذلك 

 .17فإمنا تسميه العرب قصيدة

ويعرف أمحد مطلوب القصيدة ابهنا جمموعة من األبيات الشعرية ترتبط بـوزن  

لعناصر القصيدة إىل وينقسم ا 18واحد من األوزان العـربية وتلتزم فيها قافية واحدة.

 قسمني و مها, العناصر الداخلية واخلارجية.

 العناصر الداخلية  .1

العناصر الداخلية هي العناصر اليت تبين العمل األديب نفسه. تؤدي هذه 

وهي عناصر ميكن العثور عليها بشكل واقعي  ,العناصر إىل ظهور األعمال األدبية

                                                         
 264, ص. 5م , دار صادر بريوت, , لسان العربابن منظور   17
  323م, ص  2001, مكتبة لبنان, بريوت, معجم مصطلحات النقد العريب القدميأمحد مطلوب,   18
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وهي:  ,ربعةاألالعناصر الداخلية األدب ينحل اىل  19.إذا قرأ الناس األعمال األدبية

 :التايل النحو علىالداخلية  العناصر وصف 20ة.الصور و  خليالاو  العاطفةو  ةالفكر 

 الفكرة /املوضوع .1

 والعنصر اخلالصة, املوسيقى عدا الفنون كل يف أساساً  تعد اليت الفكرة

 النقد وكتب واملقاالت كاحملاضرات والتعليمية اإلقناعية الفنون ىف الرئيسى

 21.احلقيقة أو املعىن تسمى وقد املقصودة, العاية ألهنا والتاريخ

 العاطفة .2

الفىن  بعهيف طباعة األدبية كبطا و أقواها العاطفة هي أهم العناصر

تلف يف درجة إشتماهلا على ختإىل أن األثر األدبية  ن نالحظا حيبولكن 

 .22 قائقحكون وسيلة لنشر تقد  كماتكون غاية األدبية   فقد ,العاطفة

العاطفة  مها:احد و ,تنقسم أنواع العاطفة يف األعمال األدبية إىل نوعني

الداب  يفوهي العاطفة اليت حتملنا  (Self-Regarding Emotion) الشخصية

                                                         
19

  Nurgiyantoro, Burhan. Teori Pengkajian Fiksi. Gadjah Mada University Press. 1994. 

Hal 23 
 31م. ص:  1993. , أصول النقد األديبمحد الشايبأ  20
 31جع, ص:نفس املر   21

 31 :, صجعنفس املر  22 
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وراء صاحلنا اخلاص كاخلشع أو القرار من امليدان أو االنتقام أو املدح رجاء 

االنفعاالت األدبية السامية اليت حيرص عليها النقد للنوال, فهذه ليست من 

ألهنا حتيا يف دائرة ضيقة هي دائرة املنتفع مث حتمل النفس على األثرة واهلوان, 

فاملدح على مجيل خاص أو على إحسان نلته ال يكون كاملدح الذي يتجه 

ة إىل اإلحسان يف ذاته أو إىل احملسن ابعتباره فاضال إنسانيا, دون العناي

 23بنفسي, ظفرت بشيء أوال.

وهي اليت تثري آالم القراء  Painful Emotions))الثاين : العاطفة األليمة  

وتشعرهم مبا يبغض حياهتم ويكدر صفوها كاحلسد والسخط واليأس والظلم 

وحنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي, وإذاعة 

 24ولعل ذلك من وظيفة الفنون اجلميلة كلها. ,السرور ال البوش والرتم

 خليالا .3

 غنية وال منه بد ال لإلنسان ضروري اخليال الشايب أن قاسم أبو ويرى

 ولقلبه, اإلنسان لروح ضروري والسماء, واملاء واهلواء كالنور له ضروري عنه,

 كذلك كان وإمنا إنساان, واإلنسان حياة احلياة دامت ما ولشعوره, ولعقله
                                                         

 181م, ص  1993. , أصول النقد األديبأمحد الشايب  23

 183, ص نفس املراجع 24 



16 

 

 

 

 اإلنسان فيه عاش الذي العامل هذا حبكم اإلنسانية النفس يف نشأ اخليال ألن

 كان وما والرغبات, امليول وراء الكامنة اإلنسانية والغريزة الطبع وبدافع

 إذا إال يزول أن ميكن ولن ال خالد, حي فهو ومصدره الطبع الغريزة منشؤه

  25.العدم أودية يف األايم وتناثرت العامل اضمحل

 الصورة .4

 تظهرقال ابن األثري:  ,واجلمع صور وصور ,وأما الصورة فتعين الشكل

وعلى معىن  ,الصورة يف كالم العرب وعلى معىن حقيقة الشيء وهيئته

 ألداء وسيلة ولكنها نفسها, يف غاية تكن مل وإن هي الصورة 26صفته.

 يف وسنجد خاصة, عناية فاستحقت واملشاعر, احلقائق عن والتعبري املعاين

 ابلدراسة نتناوهلا كما األربعة, هلذه التطبيق التفصيل بعض الثاين الفصل

 27األوىل. األمهية للصورة يعطى النقاد وبعض الكتاب هذا أثناء النقدية

 

 
                                                         

 2013مدينة نصر . القاهرة. مجهورية مصر العربية.  ,يال الشعري عند العرباخل .بو قاسم الشايبأ  25
 11.صز 

 546, ص 4, ج لسان العربابن منظور,  26

 31م, ص 1993, مكتبة النهضة املصرية. األديبأصول النقد أمحد الشايب,   27
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  ارجيةالعناصر اخل .2

ؤثر يف ماألعمال األدبية ولكنها  يصر خارجعنالالعناصر اخلارجية هي 

يف قصة صر اخلارجية مؤثرة ابلتخصيص أبن العن ومضموهنا األعمال األدبية األدب

 28.فيه وااإلنتاج األديب وليس هلا عض

 الشخصية حالة أي املؤلف ترمجة أقسام, منها من العناصر هذه تتكون

 والثاين. كتابتـه ستؤثر منها كل للحياة ونظرة طبيعة والتقاليدالللمؤلف  للمؤلف,

 وهي, املؤلف حياة بيئة يعىن والتاىل. القراء من أم كان املؤلف انحية من النفسية

 والعنصر. األدب يف تـؤثر احلاالت وهذه .واالقتصادية االجتماعية والسياسية احلالة

 اخلارجية العناصر هذا حتليل إذن, .ذلك وغري للقوم احلياة نظر أو الفلسفة األخر

 تؤثر حد أي ملعرفة العوامل هذه وتفيد خارجية، وعوامل األدب بني يتصل لألدب

 والتاريخ الدينية, الفلسفة, النفسية, االجتماعية, املؤلف, ترمجة-العناصر هذه

 29.لألدب

 

                                                         
28

 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Gadjah Mada University Pers, 

Yogyakarta, 1995. Hal 23 

جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية. . العناصر اخلارجية يف شعر خليل مطران ,أنيس استقامة  29
 43ص. . ۲۰۱۱سورااباي. 
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 البنيوية التكوينية مفهوم .ب 

 اليت البنيوية على فعل كرد ولدت اليت األديب البحث منهج هي التكوينية البنيوية

 واألمهي التارخيي اخللفيات ذات األدبية األعمال كرفض اخلارجية, العناصر ترفض

ال ميكن فصل أحباث البنيوية التكوينية عن هنج علم اجتماع  ,يف البحث األديب30.الثقايف

 األدب. هذا ألن كالمها يناقش العالقة بني األدب واجملتمع.

 غولدمان لوسيان الفرنسي االجتماع عامل قبل من التكوينية البنيوية نظرية تطوير مت

 ابسم النظرية هذه تُعرف. لوكش وجورج املاركسية األدبية النظرية على نظريته أسس الذي

 مؤيدين ولكن حرة كائنات ليس األفراد أن النظرية هذه تعتقد. البنيوية املاركسية نظرية

 اليت البحتة البنيوية على فعل كرد النظرية هذه ظهرتيف اجملتمع.  االجتماعية للطبقات

 31.اترخيية غري نظرية أصبحت حىت األدبية للنصوص التارخيية العناصر جتاهلت

, العناصر فقط األدبية األعمال تعترب ال التكوينية البنيوية نظرية إن غولدمان قال

 حتدث العناصر عن عبارة عنصر أن أي معىن. ذات أو مهمة بنية أيًضا تعترب ولكن

 وبيئته  املوضوع بني متوازنة عالقة تطوير سياق يف العامل إىل معني موضوع من ابستمرار

 من األدبية النصوص حتليل ميكن أنه اجلينية البنيوية تفرتض. والطبيعية االجتماعية
                                                         

30
 Teeuw. A, Sastra dan Ilmu Sastra, Jakarta Gramedia 1984, Hal 136 

31
 I Made Suarta, Kadek Adhi Dwipayana, Teori Sastra. Rajawali Press, Jakarta. 2014. Hal 

42 
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 اليت والسياسية واالقتصادية االجتماعية البيئة مثل اخلارجية واهلياكل الداخلية هياكلها

 32.أنتجتها

وجهة نظر وفًقا غولدمان متثل األعمال األدبية الذي  اطعتبارها بنية ذات مغزى, 

املؤلف عن العامل, ليس كأفراد ولكن كممثلني جملموعات اجملتمع. تؤكد نظرية البنيوية 

التكوينية لغولدمان أن هناك عالقة مهمة بني بنية األدب وهيكل اجملتمع من خالل 

وجهات النظر العاملية أو األيديولوجيات املعرب عنها. ابلنسبة إىل جولدمان, فإن النظرة 

 يف األدب هي فكرة جمردة )وليست حقيقة جتريبية هلا وجود موضوعي(. سيصل إىل العامل

التجريد إىل شكله امللموس يف األدب والفلسفة. لذلك, ميكن القول أن هذه النظرة إىل 

العامل هي شكل من أشكال الوعي اجلماعي الذي ميثل هويتها اجلماعية, لذلك ميكنها 

ي. حتدد هذه النظرة إىل العامل بنية العمل األديب. متثيل طبقتها االجتماعية بشكل شرع

لذلك, ميكن فهم األعمال األدبية من أصلها ووقوعها )العناصر التكوينية( من خلفيات 

 33اجتماعية معينة.

 

 

                                                         
32

 Ibid, 43 
33

 I Made Suarta, Kadek Adhi Dwipayana, Teori Sastra. Rajawali Press, Jakarta. 2014. Hal 

43 
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 رؤية العاملية مفهوم  .ج 

من املصطلحات النقدية اليت شاعت يف « رؤاي العامل»أو « رؤية العامل»مصطلح 

أمريكي ومصطلحاته, ولكن مبا ال  –وذلك يف مدى أتثران ابلنقد األورو  ,العقود األخرية

يقطع بني املصطلحني واألصول الداللية اليت تتقبلهما يف لغتنا, وجتد ما يدعم 

 34استخدامهما يف مرياثنا البالغي والنقدي.

رؤية العامل مصطلح فلسفي حديث يراد به النظر إىل العامل نظرة شاملة, مبا يف ذلك 

مجيع األجزاء, والعناصر, واملكوانت, والنظم. وبعبارة أخرى, فإن هذه الرؤية تعرض 

حلقائق األشياء يف إطارها األمشل, ومتثـل قـواعـد وأطـراً مرجعية للفكر والسلوك ضمن نظام 

القيم العام للمجتمع, فضاًل عن الصورة اليت يدرك فيها العقل اإلنساين حقائق الكون 

 35ان, وإجاابت األسئلة الوجودية واملعرفية والقيمية هلذه احلقائق.واحلياة واإلنس

رؤى العامل, على أهنا أبنية متولدة ومولدة يف الوقت نفسه, وذلك »ويرى غولدمان 

-1885يف نوع من التطوير ملفهوم األبنية العقلية اهليجلية اليت استغلها جورجی لوکاش )

مانراه عند جولدمان من اهتمامه ببنية العمل ( يف أعماله الباكرة. والنتيجة هي 1971

                                                         
 5م. ص  2008املركز الثقفي العربيو الدار البيضاء. املغرب.  رؤى العامل.ر عصفور, باج  34
. 91اسالمية املعرفة, العدد  رؤية العامل بوصفها أداة احرائية املقاربة احلداثة.نصرالدين بن سراي,   35

 51م. ص  2018
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األديب ودرسه مبا يكشف عن الدرجة اليت جيسد هبا هذا العمل )أو األعمال( بنية الفكر 

عند طبقة أو جمموعة اجتماعية ينتمى إليها املبدع. ونقطة االنطالق هي اكتشاف بنية 

ي الطبقي الذي تصدر عنه فكرية تتمثل يف رؤية للعامل, تتوسط ما بني األساس االجتماع

 36واألنساق األدبية والفنية والفكرية اليت حتكمها هذه الرؤية وتولدها.

 تقدمواصورة احلياة االجتماعية يف قصيدة  .د 

هنا .3يف ديوانه الكامل اجمللد  1993نشرت قصيدة "تقدممو" لسميح القاسم عام 

 .وأحداث خلق هذه القصيدة .يشرح الباحث حالة اجملتمع يف وقت إنشاء العمل األديب

مسيت هذه القصيدة ابنتفاضة ألهنا حتكي عن الثورة األوىل يف فلسطني واليت مسيت حبركة 

 .1987االنتفاضة األوىل وحتديداً عام 

حدثت هذه احلركة يف البداية فقط يف  هذه احلركة مقاومة بسبب الظلم الغزاة.

مناطق انئية يف الضفة الغربية وقطاع مناطق الالجئني ولكنها امتدت بعد ذلك إىل 

تنفيذ هذه  لكنها حركة تستخدم احلجارة. يتم ,غزة.هذه احلركة ليست حركة مسلحة

                                                         
 .15م. ص  2008املركز الثقفي العربيو الدار البيضاء. املغرب.  العامل.رؤى ر عصفور, ابج  36
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تُعرف هذه احلركة أيًضا  37.احلركة بشكل مجاعي ومجاعي من قبل الشعب الفلسطيين

 ابسم حركة أطفال احلجارة.

مايو / أاير  31ادثة كان أحد أشكال الظلم الذي ارتكبه اجليش اإلسرائيلي ح

عندما أجرى اجليش اإلسرائيلي تفتيشًا بشأن حظر التجول يف خميم بالطة  ,1987

مما أجرب اجلنود  ,يف البداية قاومت النساء يف املخيم وتبعهن الرجال يف النهاية لالجئني.

يف تشرين الثاين )نوفمرب(  ,اإلسرائيليني على االنسحاب من املخيم. بعد ستة أشهر

اندلعت موجة عنف من خميم جبيلة لالجئني حيث حاول حشد كبري وألول  ,1987

مرة اخرتاق حاجز احلماية وقاوموه ابحلجارة والعصي. واندلعت هذه املقاومة عندما 

مما أسفر عن مقتل  ,اصطدمت شاحنة إسرائيلية بعربتني نقلتني تقالن عماال فلسطينيني

قاومة يف النهاية إىل االنتفاضة األوىل.كانت فلسطينيني خالل احلادث.تطورت هذه امل 4

 1987االنتفاضة األوىل حركة مقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي استمرت من عام 

 .1993وانتهت عام 

 الذين للفلسطينيني اإلمجايل العدد ارتفع للقوة, املفرط إسرائيل الستخدام ونتيجة

, 1993 أغسطس يف 1240 حوايل إىل  املسيل ابلغاز أو ابلضرب أو ابلرصاص قتلوا

                                                         
37

 Mahlil Idatul Khumairah, Abdul Fadhil “ Gerakan Intifadhah dan Kemunculan Hamas 

(1987-1993)” Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah. Vol.1 No. 1 Maret 2019. Hal 5 
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وكان حنو ربع الوفيات من شخص. 130.000 حوايل للجرحى اإلمجايل العدد وبلغ

األطفال دون سن السادسة عشرة. ومت أيضا احتجاز آالف الفلسطينيني على يد قوات 

إىل سجون يف إسرائيل أو  ,االحتالل اإلسرائيلية ونقل املئات، يف انتهاك للقانون الدويل

رحيلهم من األراضي الفلسطينية احملتلة. ودمرت العشرات من املنازل أو سدت مت ت

وحظر  ,وتوقف النظام التعليمي إبغالق املدارس واجلامعات لفرتات طويلة ,ابخلرسانة

وفرض حظر التجول على قرى ومناطق أبكملها. ومت احلد , ترتيبات التعليم غري النظامي

واخلدمات املالية  ,افر املرافق واخلدمات الصحيةومن تو  ,من خدمات البيع ابلتجزئة

واقتلعت عشرات اآلالف  ,واملنظمات املدنية ,كما مت حظر وسائط اإلعالم,والتجارية

من األشجار املثمرة ودمرت احملاصيل كنوع من العقاب اجلماعي من جانب السلطة 

 38 .القائمة ابالحتالل

                                                         

38
. 2014نيويورك، ( ۲۰۰۰–۱989اجلزء اخلامس ) .مشكلة فلسطني وتطورهاأصول ,األمم املتحدة   

 24ص 
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 الرابعالباب  

 " لسميح القاسماقصيدة "تقدمو  رؤية عامل املؤلف يف حتليل 

 احملة عن قصيدة تقدمو  . أ

العنوان األصل من قصيدة "تقدموا" هي قصيدة االنتفاضة )رسالة إىل غزاة ال 

الذي مشهور يف العامل هو قصيدة تقدموا. ظهرت هذه القصيدة يف  ,  ولكن )يقرؤون

من أعمال الديوان الكاملة,  دبية, وحتديدًا يف اجمللد الثالثأحد أعمال مسيح القاسم األ

 . 1993ونشرت عام 

 ,أسطرهذه القصيدة من مثانية  توتعد هذه القصيدة من نوع قصيدة احلر. وكان

والثالث هي ثالثة  ,بيتاوالثاين تسعة  ,بيتااألول مثانية  سطرفال ,لبيتمبختلفة ا سطروكله 

 ,بيتاوالسادس أربعة عشر  ,بيتاواخلامس مثانية عشر  ,بيتاوالرابع إثنا عشرة  ,بيتاعشر 

وكلها تتكون من مائة , بيتاالثامن سبعة عشر  سطرويف ال ,بيتاوالسابع سبعة عشر 

  39.بيتاومثانية 

                                                         
 يةالمسإلا هللاعة شريف هداية ام. جلسميح القاسم ةقاومملقصيدة ا, فينا أغنياء جناح فوزييت 39

 31ه. ص.  1439مـ/ 2018كومية. جاكرات. حلا
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غزة. مسيح القاسم يصف   ,حتكي هذه القصيدة عن احلرب اليت دارت يف فلسطني 

كيف يكافح الشعب الفلسطيين للدفاع عن وطنه احلبيب. بدءا من األطفال الذين وقعوا 

   ضحااي احلرب إىل اآلابء الذين فقدوا أطفاهلم.

 )رسالة إىل غزاة ال يقرؤون( قصيدة االنتفاضة

 تقدموا ...تقدموا
 كل مساء فوقكم جهنم
 وكل ارض حتتكم جهنم

 تقدموا
 نا الطفل والشيخميوت م

 وال يستسلم
 وتسقط االم على ابنائها القتلى

 وال تستسلم

 تقدموا....تقدموا

 بناقالت جندكم
 ورامجات حقدكم

 وهددوا
 وشردوا
 ويتموا
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 وهدموا
 لن تكسروا اعماقنا

 لن هتزموا اشواقنا
 حنن القضاء املربم

 تقدموا...تقدموا 

 طريقكم ورائكم
 وغدكم ورائكم
 وحبركم ورائكم
 وبركم ورائكم
 ومل يزل امامنا

 طريقنا وغدان وبران وحبران
 وخريان وشران

 فما اللذي يدفعكم
 من جثة جلثة

 وكيف يستدرجكم
 من لوثة للوثة

 سفر اجلنون املبهم
 تقدمو 

 وراء كل حجر كف
 وخلف كل عشبة حتف
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 وبعد كل جثة فخ مجيل حمكم
 وان جنت ساق

 يظل ساعدومعصم
 تقدموا

 جهنمكل مساء فوقكم 
 وكل ارض حتتكم جهنم

 تقدموا
 حرامكم حملل
 حاللكم حمرم

 تقدموا 

 بشهوة القتل اليت تقتلكم
 وصوبوا بدقة ال ترمحوا

 وسددوا للرحم ان نطفة من دمنا تضطرم
 تقدموا 

 كيف اشتهيتم واقتلوا
 قاتلكم مربأ
 قتيلنا متهم

 ومل يزل رب اجلنود قائما وساهرا
 ومل يزل قاضي القضاة اجملرم

 تقدموا
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 ال تفتحوا مدرسة
 التغلقوا سجنا

 والتعتذروا, ال حتذروا, التفهموا
 اولكم آخركم

 مؤمنكم كافركم
 ودائكم مستحكم

 فاسرتسلوا واستبسلوا
 واندفعوا 
 وارتفعوا

 واصطدموا 
 وارتطموا

 الخر الشوط اللذي ظل لكم
 واخر احلبل اللذي ظل لكم

 فكل شوط وله هناية
 وكل حبل وله هناية
 ومشسنا بداية البداية

 ال تسمعوا, ال تفهموا
 تقدموا

 كل مساء فوقكم جهنم
 وكل ارض حتتكم جهنم
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 ال خوذة اجلندي 
 ال هراوة الشرطي

 ال غازكم املسيل للدموع
 غزة تبكينا
 ضراوة الغائب  الهنا فينا

 يف حنينه الدامي للرجوع
 تقدموا

 من شارع لشارع
 من منزل ملنزل
 من جثة جلثة

 تقدموا
 مغتصب يصيح كل حجر

 تصرخ كل ساحة من غضب
 يضج كل عصب
 املوت ال الركوع
 موت وال ركوع

 تقدموا 
 ها هو ذا قد تقدم املخيم

 تقدم اجلريح, والذبيح , والثاكل
 وامليتم
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 تقدمت حجارة املنازل
 تقدمت بكارة السنابل

 تقدم الرضع والعجز واالرامل
 تقدمت ابواب جنني وانبلس

 صالة الشمساتت نوافذ القدس 
 والبخور والتوابل
 تقدمت تقاتل
 تقدمت تقاتل

 تفهموا ال ال تسمعوا
 تقدموا
 تقدموا

 كل مساء فوقكم جهنم
 وكل ارض حتتكم جهنم

 قصيدة  عناصر الداخلية يفال حتليل . ب

البنية املادية يف مجيع العناصر اليت حتدث يف داخلية األعمال األديب هو متثيل عن 

أن بنية املادي هي و  يستخدمتها الكاتب يف تعبري أرائه يف قصيدة. الطرائق والوسائل اليت

طريقة اليت يستخدمها الكاتب يف أتليف قصيدة وهي العناصر اجلمايل الذي يعين البنية 
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لكن العناصر كلها  ,اخلارجية لقصيدة. ميكن استكشاف هذه العناصر واحدًا بواحد

 40موحدة.

 ,داخلية يف قصيدةالعناصر الالسابق أن هناك أربعة  بابب يف الشايكما ذكر ال

وجدت الباحثة  العناصر الداخلية  ,الصورة. ومع ذلكو  العاطفة واخليالو  وهي: املوضوع

 وتفصيل عن ذلك العناصر  كاأليت: ,يف قصيدة" تقدموا" لسميح القاسم

 القصيدةموضوع  .أ 

يف  ل شعره.موضوع القصيدة هي الفكرة اليت عرب عنها الشاعر من خال

وبؤس  ,واخلوف ,يعرب موضوع الشعر عن املشاكل اإلنسانية مثل احلب ,عادة

والنقد االجتماعي.أن الشعر يعرب عن العديد من  ,واأللوهية ,والعدالة ,احلياة

املوضوعات املتعلقة بفلسفة احلياة, والشاعر سيتحدث من خالل شعره عن احلياة 

 يف اجملتمع.

 وجدت" تقدموا" بعنوان القاسم مسيح كتب اليت قصيدة إىل الباحثة نظرت

 يف املقاومة بسبب غالًبا السجن إىل مسيح ذهب. شاعر مقاومة املوضوع فيها

                                                         

جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية . قباينرؤية عامل الكاتب يف شعر "يف الشعر لنزار  ,قائم الدين رقم 40

 30 :ص. م۲۰۱9ماالنج.  . احلكومية
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 ومن. قصيدة هذه من األول بيت كل يف" تقدموا" بكلمة مسيح بدأ. قصائده

 مواصلة إىل الفلسطينيني مجيع يدعو مسيح ان عرفت  للباحثة  ميكن ,الكلمة ذلك

 دور له الشاعر أن وجدت, القياس هذا ومن. وطنهم استقالل أجل من النضال

 .القصيدة يف يصنعها اليت الكلمات خالل من األمة تقدم يف مهم

ملقاومة هي رد فعل ضد قوة أجنبية معتدية. ومبا أن اإلنسان جمبول  أما

ذاتية فإنه لن يتحمل فقد هذه ال ,بطبعه على أن تكون له ذاتية وطبع وخصوصية

بل إنه سيعمل كل ما يف وسعه من أجل احلفاظ عليها  ,واخلصوصية بسهولة

وأنه سيقاوم كل من يريد أن يسلبه هذه  ,والدفاع عنها من أجل البقاء واالستمرارية

 أما وصف موضوع املقاومة فهو يف البيت التايل: 41اخلصوصية.

 تقدموا....تقدموا 

 بناقالت جندكم

 ورامجات حقدكم

 وهددوا

 وشردوا
                                                         

حبث حاز على جائزة اللغة العربية املوسومة  ,دور األدب الشعيب يف املقاومة الوطنية. عبد القادر خليفي41

 7. ص 2005أبو العيد دودو. سلسلة منشورات اجليب. أكتوبر 
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 ويتموا

 وهدموا

 لن تكسروا اعماقنا

 لن هتزموا اشواقنا

 حنن القضاء املربم

وهو جزء من اجملتمع  ,يصور مسيح وجود مقاومة من جانبه ,يف هذا البيت

رغم أن الغزاة أحضروا انقالت جند ورامجات حقد  لتدمري الدولة  الفلسطيين.

ألن حب الوطن , لسطيينالفلسطينية. لن يتمكن الغزاة من هزمية الشعب الف

سيفعلون أي شيء للدفاع  وشوق الشعب الفلسطيين لوطنه راسخ يف نفوسهم.

عن وطنهم احلبيب. ألن فلسطني هلم ولن تكون أبدًا للمحتلني. ولن يتغري القدر 

, حىت لو تعرضوا للتهديد والقتل واليتامى والتدمري. لن يستسلموا إىل األبد.

ة اليت يقومون هبا هي شكل من أشكال الدفاع عن املقاوم سيقاتلون أبي مثن.

 أنفسهم وبلدهم من اجلرائم الصهيونية.

يف كل بيت من قصيدته تقريًبا. نفهم أن مسيح  يستخدم مسيح كلمة األمر

ويعين أنه أمر  .حىت أكثر من مرة الذي ميثل الشعب الفلسطيين أمر الغزاة ابلتقدم.

هذا التكرار يظهر قوة وثقة الشعب الفلسطيين يف القتال من أجل  .ال بد منه
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هذه القصيدة هلا موضوع مقاومة الغزاة. مل  ,يف هذه احلالة االنتصار على الغزاة.

يهتم مسيح بعدد اجلنود والدابابت واألسلحة اليت استخدمها الغزاة. لن يكونوا 

اجلاهلني الذين ال يقرؤون  هذه القصيدة ُخلقت للغزاة قادرين على حتقيق هدفهم.

التاريخ. مل يفهموا ومل يعلموا ومل يسمعوا مبصري الغزاة من قبلهم. أن الغزاة بقوا مؤقتًا 

  يف فلسطني فقط وليس إىل األبد.

املقاومة اليت يقوم هبا املقاتلون الفلسطينيون هي شكل من أشكال حبهم 

اع عن موقف الدولة لوطنهم. إهنم مستعدون للقتل والقمع يف السجن للدف

ألن فلسطني هي موطن دولة إسالمية عندما تكون احملاكمات  .الفلسطينية

كما قال حديث سلمة بن نفيل, "قال النيب صلى هللا  .واالفرتاءات مروعة للغاية

  42."عليه وسلم: "بيت بالد اإلسالم يف الشام

ى عل موضوع املقاومة يف بيت أخرى من هذه القصيدة. ت الباحثةجدو 

 النحو التايل :

 تقدم املخيم

 تقدم اجلريح, والذبيح , والثاكل

 وامليتم
                                                         

42
 Dr. Muhsin Muhammad Shaleh“ Tanah Palestina dan Rakyatnya” Pustaka Hanan. 2013 

Hal. 23 
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 تقدمت حجارة املنازل

 تقدمت بكارة السنابل

 تقدم الرضع والعجز واالرامل

 تقدمت ابواب جنني وانبلس

يوضح مسيح يف البيت أعاله أن هذه املقاومة ال يقوم هبا مقاتلون 

فلسطينيون فحسب, بل يقوم هبا أيًضا احلجارة, واخليام, واألطفال, واألرامل, 

واآلابء, واألجنة, واملشيعون, وحىت األشخاص الذين لقوا حتفهم أيًضا ضد 

 االضطهاد الذي ميارسه االحتالل اإلسرائيلي. 

 قصيدة يف العاطفةب.  

شرحت يف املناقشة السابقة  أن العاطفة تنقسم إىل نوعني رئيسيني مها 

 . هذه القصيدة تغطي كليهما العاطفة الشخصية والعاطفة األليمة و

العواطف األليمة هي العاطفة يف نفس اإلنسان من احلالة السلبية.  .1

 ,واخلوف ,والشكوى ,والقلق واحلزن ,والشوق ,وأنواعه يعىن الغضب
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. وأما األمثال للعواطف 43 والبغض ,واحلرية ,واخليبة ,واليأس, والظلم

 ما يلي:ك قصيدة هاألليمة يف هذ

 الشوقاألول : 

الشوق هو األمل. يقدم أبو  ,وفًقا لقاموس إندونيسيا الكبري

حامد حممد بن حممد الغزايل يف كتابه أن الشوق هو نتيجة وجود حمبة 

الغزايل"ِاْعَلْم َأنَّ َمْن أَْنَكَر َحِقيـَْقَة كما قال اإلمام   .)حب( لشيء

َقَة الشَّْوِق ِإْذ اَل يـَُتَصوَُّر الشَّْوُق ِإالَّ ِإىَل  اْلَمَحبَِّة َفاَل بُدَّ َأْن يـُْنِكَر َحِقيـْ

 وقول الشوق يف هذه القصيدة ما يلي: 44حَمْبـُْوٍب".

 لن تكسروا اعماقنا

 لن هتزموا اشواقنا

 حنن القضاء املربم

 الشوق يف هذه القصيدة هو شوق لسالم الدولة الفلسطينية.

 شوق دموي للعودة إىل ما كان عليه من قبل. وهي السالم والصفاء.
                                                         

جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية , العاطفة واخليال يف شعر الغزل لعنرتة بن شداد, ساری رمحاواتی43

 44هـ. ص.  1439م /  ۲۰۱8جاكرات  .احلكومية
44

 Sumber: https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/rindu-dalam-pandangan-imam-al-ghazali-

Qmvw1. di akses pada jum’at. 27 mei 2022. 1:5 wib 

https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/rindu-dalam-pandangan-imam-al-ghazali-Qmvw1
https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/rindu-dalam-pandangan-imam-al-ghazali-Qmvw1
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. إهنم ملوطنه مالشعب الفلسطيين بسبب حبه هذا الشوق يشعر

 الشعور ابلشوق يف املقطع التايل: أيًضاوتوجد  يتمنون السالم لبلدهم.

 الهنا فينا

  ضراوة الغائب

 يف حنينه الدامي للرجوع

يف البيت أعاله, الشوق الذي قصده مسيح هو اشتياق نصر 

وغزة هي قوهتم على عدم  االنتصار الذي شعروا به من قبل. فلسطني.

 االستسالم من أجل احلصول على النصر واحلرية والسالم

 احلزنالثاين :  

احلزن يرتبط احلزن بفقدان شيء مهم أو ذا قيمة. تعتمد شدة 

وعادة ما يكون احلزن الشديد عند فقدان أحد األحباء.  ,على القيمة

ميكن أن يكون احلزن العميق أيًضا بسبب فقدان ممتلكات مثينة للغاية 

أما املفردات اليت تدل على تصنيف  .مما يؤدي إىل خيبة األمل أو الندم

عادًة مشاعر احلزن مثل الضياع والدموع بكاء وموت وحزن وحنو ذلك. 

أو  ,ما يتعلق تصنيف املشاعر هذا ابحلزن ألن شخًصا ما قد رحل
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والكالم الذي فيه احلزن يف هذه القصيدة ما  45بسبب شيء ما يتحرك.

 يلي:

 ميوت منا الطفل والشيخ

 وال يستسلم

 وتسقط االم على ابنائها القتلى

 وال تستسلم

يف البيت أعاله, توجد كلمة املوت. وهذا يعين أن الشعب 

الفلسطيين يشعر يـَْفَتِقُد كبرية بسبب احلرب اليت وقعت.لقد فقدوا 

املوت مرادف للحزن بسبب الشعور  .والديهم وعائالهتم وحىت أطفاهلم

احلزن يف مقطع  .ابلدمار بفقدان شخص ذي قيمة كبرية يف حياهتم

 آخر كالتايل:

 ال خوذة اجلندي 

 ال هراوة الشرطي

 ال غازكم املسيل للدموع
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 Sri Risma Yuliana, Dkk  .Klasifikasi Emosi Tokoh dalam  Novel  Maryam Karya Okky 

Madasari Kajian Psikologi Sastra Davif Krech. Universitas Negri Makassar. Hal  9 
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 تبكيناغزة 

أما ما يبكي عليه الشعب  يف البيت أعاله توجد كلمة يبكي.

فهو ليس التهديدات والغاز املسيل للدموع أو القبعات  ,الفلسطيين

وطنهم أهنم حيبون كثريا.  الغزة اليت يبكون عليها. ولكن ,العسكرية

إهنم يبكون ألن وطنهم مل يعد  وبكوا لريوا دولة فلسطني اليت دمرت.

   مل يعد سلمًيا كما كان قبل احلقبة االستعمارية.آمًنا, و 

العواطف الشخصية هي العواطف يف نفس اإلنسان. وأما أنواعها يعين  .2

وهي آاثر احلالة  ,والفخر ,والتشجيع ,والبذل ,واحملبة ,واملدح ,الفرح

واألمثال  46.اخلارجية. اخلارجية هنا حتتوى إىل األشياء اإلجيابية

 .شجاعةهي ال ه قصيدةللعواطف الشخصية يف هذ

الشجاعة اليت حتويها يف هذه القصيدة هي شجاعة املقاتلني 

الفلسطينيني املستعدين للموت من أجل حرية فلسطني. يصف مسيح يف 

هذه القصيدة كيف حارب املقاتلون الفلسطينيون بدون سالح. حىت 

ة املقاتلني الفلسطينيني متجذرة يف إن شجاع األطفال شاركوا يف القتال.

وجترأ على القتال يف  ,وجترأ على حماربة الظلم ,أرواحهم. جترأ على املوت

                                                         
 182-181م. ص  1994.مكتبة النهضة املصرية, القاهرة, , أصول النقد األديبأمحد الشايب  46
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وقد ورد يف القرآن أن فلسطني  ,سبيل هللا. فلسطني هي أرض الرسل

أرض مقدسة. فالذين يقاتلون من أجل حرية فلسطني هم نفس أولئك 

 الذين يقاتلون يف سبيل هللا.

 يف قصيدة اخليال . ج

, أي السمع التخيل هو ترتيب الكلمات اليت تعرب عن جتربة احلواس اخلمس,

والرؤية, والشعور. يتكون اخليال من ثالثة أجزاء, وهي التخيل البصري )الرؤية(, 

واخليال السمعي )الصوت( واخليال اللمسي )اللمس أو اللمس(. يرتبط التصوير 

س )البصر أو السمع أو التذوق( اليت ميكن أن ارتباطًا وثيًقا بتجارب احلواس اخلم

ميكن حتليل اخليال املستخدم يف  47يشعر هبا القارئ بعد أو أثناء قراءة الشعر.

 قصيدة "تقدموا" لسميح القاسم على النحو التايل:

 اخليال البصري )بصري(األول : 

يتسم هذا اخليال البصري ابلكلمات أو التعابري اليت تصف األشياء  

 :املرئية. التخيل البصري يف هذه القصيدة على النحو التايل 

 كل مساء فوقكم جهنم

  وكل ارض حتتكم جهنم
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  Herman, J.W. Teori Dan Apresiasi Puisi. Erlangga, Jakarta. 1987.  
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يظهر اخليال البصري يف الكلمات السماء واألرض. هذه الكلمة هي 

لذا فهي تنتمي إىل اخليال البصري. يف  ,مفردات تصف الشيء الذي يُرى

يستخدم مسيح الكلمتني السماء واألرض اليت تعين العامل كله.  ,املقطع أعاله

وصف مسيح أنه أينما ذهب الغزاة فلن يكونوا أحرارًا وهادئني. لن ينالوا أي 

 :يف املقطع التايل مثخري يف السماء أو على األرض. 

 طريقكم ورائكم

 وغدكم ورائكم

 وحبركم ورائكم

 وبركم ورائكم

 ومل يزل امامنا

يظهر اخليال البصري يف مفردات الطرق والبحار. هذه الكلمة هي 

مفردات تصف الشيء الذي يتم رؤيته. أما عن نية مسيح يف هذا املقطع أن 

ما يهدفون إليه )الغزاة( اآلن لن يكون أبًدا هلم. ألن أسلوب حياهتم 

اءهم وليس أمامهم )فلسطني(. ولن يصلوا أبًدا ومستقبلهم وكل ما خيصهم ور 

 إىل هدفهم.
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 خيال صويت )مسعي( الثاين : 

يتميز هذا اخليال ابلكلمات أو العبارات اليت تتعلق ابألصوات أو 

 تصف األصوات. اخليال صويت اليت حتتويها هذه القصيدة هي:

 مغتصب يصيح كل حجر

 تصرخ كل ساحة من غضب

 يضج كل عصب
الصوت )صويت( يف االقتباس أعاله تدل عليه الكلمات يصيح اخليال 

و ذلك الفعل هو كلمة تصف فعاًل ينتج صواًت, لذلك يتم  و تصرخ ويضج.

تصنيفه يف املخيلة السمعية. هبذا اخليال حياول الشاعر أن يعرب أو يصف 

أصوات البكاء والصراخ والبنادق والفوضى والضجيج أثناء حرب االنتفاضة 

 فلسطني.يف 

 قصيدة يفالصورة  . د

ميكن بناء العناصر الداخلية اليت تبين عماًل من الشعر األديب  ,بشكل عام

 هييناقش الباحثة يف هذا القسم  48والصورة. ,واألفكار ,واخليال ,هي: العاطفة

                                                         
48

   Widodo. S. Ag. M. pd “ Unsure-Unsur Intrinsic Syair Arab”. Jurnal Ilmiah Pedagogy. 

Vol. 7. No 1. Mei 2017. Hal 5 



43 

 

 

 

. 49قسم الصورة إىل أربعة أجزاءينالصورة يف قصيدة "تقدموا" لسميح القاسم .

ختتلف اللغة األدبية ابختالف , حة ومباشرةاللغة األدبية واضهي و 

الشكل األديب بسبب االختالفات يف , األشكال األدبية املتعلقة ابملعىن,املشاعر

 .املؤلفني

اللغة اليت يستخدمه املؤلف هي لغة مباشرة واضحة حىت يتمكن القراء من 

ميكن أن اللغة األدبية واضحة ومباشرة إذا كان شكلها  فهم كلمة بكلمة بسهولة.

 : كاآليت يعرب عن الرسائل بلغة جيدة ومجيلة.

 لن تكسروا اعماقنا

 لن هتزموا اشواقنا

 حنن القضاء املربم

ي يستخدمه مسيح القاسم واضحة ومباشرة. وأوضح بوضوح أن ذاللغة ال

ولن يتمكن الغزاة من  ,الغزاة لن يتمكنوا من القضاء على روح الشعب الفلسطيين

ألن الدولة الفلسطينية ابلنسبة للشعب الفلسطيين  ,قهر أشواق الشعب الفلسطيين

 مصري ال يتغري. ستكون دائما دولة فلسطينية.

                                                         

49
 184م. ص  1994مكتبة النهضة املصرية, القاهرة, أصول النقد األديب. أمحد الشايب,  
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لغة تعرب عن املشاعر من خالل الكلمات  واللغة املستخدم ه, بعد ذلكمث 

 : كاآليت  الذي توجد يف هذه القصيدة.

 للدموعال غازكم املسيل 

 غزة تبكينا

 الهنا فينا

 ضراوة الغائب 

 يف حنينه الدامي للرجوع

يعرب مسيح عن حزنه مباشرة بلغة بسيطة. لكن احلزن الذي  ,يف املقطع أعاله

حىت يشعر القارئ مبا يشعر به  ينقله الشاعر ميكن أن يشعر به القارئ جيداً 

 أي كلمة بكاء. ,باشرةإن الشعور الذي يعرب عنه الشاعر يستخدم لغة م الشاعر.

يستخدم مسيح  ذياألشكال األدبية املتعلقة ابملعىن. اللغة ال ,كلبعد ذ

يستخدم مسيح الكناية. والكناية هو لفظ  ,يدل على معىن آخر. يف هذه القصيدة

يدل على معىن آخر. يف اصطالح  الكنايمة هي  أطلق واريدبه الزم معناه احلقيقي 

 كما يف املقطع التايل: 50مع قرينة ال متنع من إرادة هذا ملعن.
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  Dr. Hj. Rumadani Sagala, M.Ag “Balaghah” Institute Agama Islam Negeri Raden Intan. 

Lampung. 1437 H/ 2016. Hal 94 
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 كل مساء فوقكم جهنم
 وكل ارض حتتكم جهنم

لسماء وهنا يقول مسيح أن الغزاة يف قوته. كانه ميتلك ا
واألرض. وأما الكناية هنا فيعين الكثري من العتاد واجلنود.  

  .حبيث أينما ذهبوا، لن حيصلوا على أي فائدة

كناية يف هذا القسم يريد مسيح القاسم أن يصف كيف دافع  وراء كل حجر كف
الفلسطينيون عن األرض واستخدموها كمكان إلخفاء 

قصارى جهدهم ملهامجة ومفاجأة العدو الوحشي، لقد بذلوا 
 العدو كلما سنحت هلم الفرصة.

 

 " لسميح القاسماقصيدة "تقدمو  رؤية عامل املؤلف يفحتليل  . ت

 هذا ويف .يف الباب السابق قد شرحت الباحثة ما هو تعريف رؤية املؤلف للعامل

 قصيدة" وهي قصائده إحدى خالل من القاسم مسيح  العامل رؤية الباحثة حتلل الباب,

 االنتفاضة حبرب املعروفة الكربى احلرب بعد 1993 عام القصيدة هذه نشرت". تقدموا

 . 1987 عام

 أهنم لدرجة فوضواي كان حىت وقت ذلك يف الوضع أن القصيدة يف مسيح يوضح

. ودعا مسيح القاسم الشعب الفلسطيين إىل حماربة والغزاة الثوار جمموعتني, إىل انقسموا

مل يكن هو والشعب الفلسطيين  اإلسرائيليني الستعادة وطنهم وحماربة الظلم. إنالصهاينة 

يتحدث مسيح من خالل أعماله  ,فمن؟ هلذا السبب ,الذي يدافع عن حقوق الوطن
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وينشر أعماله يف أماكن خمتلفة على لوحات اإلعالانت والصحف. أاثر هذا غضب 

ناك ميكن للباحث أن يرى أن مسيح هو . من هبيناجارا يف وضعه مث إسرائيل وطارد مسيح

شخص يدعم القيم اإلنسانية. يكافح من أجل استعادة حقوق الرفاهية لبالده بكل 

 جهوده حىت تتحرر بالده احلبيبة من االحتالل اإلسرائيلي.

لسميح القاسم الذي وردت يف هذه القصيدة، وهي  جتد الباحثة رؤية عامل املؤلف

 يف تظهر اليت حريته يف حيدث اإلنساين الوجودية فإن كجارد,لكري  وفًقا. الوجودية رؤية

 يواجهون البشرالقرارات وحتديد حياهتم. ألن  اختاذ على جيرؤون البشر أن أي, األفعال

 الوجودية النظرة تظهر  51.القرارات واختاذ االختيار يف احلرية وللبشر االختيارات, دائًما

. أعماله خالل من مقاومة أبعمال والرسالة. يقوم ابلرؤية مليء إنسان مسيح أن لسميح

 هذا. فلسطني وطنه حرية يف ورغبته لذاته تقديره أجل من مسيح يكافح احلالة, هذه يف

 قبل من مرات عدة ومعاقبته نفيه من الرغم على عمله إنشاء يف استمر أنه يف السبب هو

. السابقة احلروب يف كما النصر وحتقق ستستقل بالده أن يثبت أن أراد مسيح. الغزاة

. إسرائيل قبل من احتالهلا رغم مصريها يتغري لن فلسطينية كأمة هويته ُيظهر كما
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 ميكن. آخر شخص حجر يف العيش من أفضل قدميه عند املوت فإن مسيح, وحبسب

 : التايل املقطع يف الوجودية النظر وجهة رؤية

 لن تكسروا اعماقنا

 لن هتزموا اشواقنا

 املربم...حنن القضاء 

مسيح شخصية حازمة وموجهة حنو الرسالة, وميكننا أن نرى ذلك من 

الطريقة اليت يستخدم هبا الكلمات يف شعره. هدفه احلرية واالستقالل لوطنه. 

الشيء الذي يتم القيام به لتحقيق احلرية واالستقالل للوطن هو القتال. إن النظرة 

يف يؤكد مسيح أن فلسطني ابلنسبة هلم الوجودية اليت تظهر يف املقطع أعاله هي ك

مصري ال ميكن تغيريه. وسوف يفعلون أي شيء من أجل حرية أرضهم. لذلك لن 

يتمكن الغزاة من القضاء على أرواحهم وتوقهم إىل حرية األرض الفلسطينية. حىت 

 لو مت سجنه, فسوف يستمر يف النضال من خالل كتاابته.

ذي مير به هو والشعب الفلسطيين حىت اآلن. كال الرأيني مها رأاين للواقع ال

لذان جيعالن مسيح خيلق قصيدة مقاومة. أصبحت ن النظراتن مها العامالن اهاات

الفوضى اليت حدثت عند إنشاء العمل اهلدف الرئيسي يف اختيار الكلمات 
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ووصف القصيدة. قصيدة التقدمي هذه عبارة عن تسجيل ملشهد مسيح ومسعه 

ائع اليت ارتكبها الشعب اإلسرائيلي ضده وضد الشعب ومشاعره حول الفظ

 .1987الفلسطيين خالل حرب انتفاضة عام 
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  خلامسالباب ا

 خامتة

 النتائج . أ

الباحثة إىل العناصر  صتفخل, بناًء على حتليل البياانت ومناقشة نتائج البحث

 اخلارجية. والعناصر عناصر الداخليةالقصيدة "تقدموا" لسميح القاسم من  األدب يف

 القصيدة هذه واملوضوع .املوضوع والعاطفة واخليال والصورة العناصر الداخلية هي 

 هذه يف الواردة والعواطف. وطنهم يف للقمع الفلسطيين الشعب مقاومة موضوع هو

 هذه يف والتخيل. كالشجاعة والشخصية واحلزن القصيدة العاطفة العلمية كالشوق

ختتلف اللغة  ,ومباشر واضح القصيدة هذه يف والصورة وصويت. البصري خيال القصيدة

 األشكال األدبية املتعلقة ابملعىن.و  األدبية ابختالف املشاعر

 الصورة حتدد اترخيية خلفية عالقة وجود هي القصيدة هذه يف اخلارجية والعناصر

 للوضع متثيل هو" تقدموا" قصيدة يف االجتماعي التصوير شكل. القصيدة يف االجتماعية

 يف  القاسم مسيح العامل فلسطني. ورؤية يف 1987 عام االنتفاضة حرب خالل التارخيي

 .الوجودية رؤيةهي " تقدموا" قصيدة
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 االقرتاحات . ب

 حتت اجلامعية الرسالة هذه كتابة يف الباحثة وصلت قد العاملني رب احلمدهلل

 تعـاىل. وترجو هللا بعون "تقدمو" لسميح القاسم قصيدة رؤية عامل املؤلف يف املوضوع

 البحثة خـزائن تزيـد أن الباحثة رجت وكذلك. قرأها ملن الرسالة هذه تنتفع أن الباحثة

 . العريب األدب األخص وعلى األدبية،

 ,وما زالت هذه الرسالة بعيدة عن الكمـالة وال ختلـو عـن النقصـان واألخطاء

  .ولذلك ترجو الباحثة من القراء أن يقدموا االقرتاحات أو اإلشرافات لكمال هذه الرسالة

أرادت الباحثة أن تفضل شكرها ملن يعينها يف كتابة هذه رسالة من , أخرياو 

 األسانيد والزمالء األحباء وابألخص إىل األستاذ الدكتور نور خالص سفيان املاجستري

املاجستري على إشرافهما واهتمامهما يف إمتام كتابـة هـذه واألستاذ أنصار ذواحللمي 

 ة.الرسال



 

 

 

 

 املراجع

 املراجع العربية . أ

, الشعر العريب و اإلحتاهات احلديدة يف عصر النهضة جنم الدين احلاج عبد الصفا
 . 2018اندى األدب.  األدبية.

 لبنان.-. دار احياء العلوم، بريوتالشعراء, الشعر و ايب حمممد عبدهللا بن مسلم

, القاهرة: دار معجم التعريفاتاجلرجاىن, علي بن حممد السيد الشريف.  
 .م 2006, 2الفضيلة, ط 

 ., دار صادر, ببريوت, الطبعة األول9, اجمللد , لسان العربابن منظور

ــداليل يف شـــعر مســـيح  ,زيـــدان ــري الـ جامعـــة  ,أطروحـــة املاجســـتري ,القاســـمرقيـــة التغيـ
 م. 2001فلسطني.  ,النجـــاح الوطنيـــة،. انبلس

, مــدخل إلــی دراســة املــدارس األدبيــة يف الشــعر العــريب املعاصــر. نســيب ,نشــاوي
 م. 1984ديــوان املطبوعــات. اجلامعية اجلزائر. 

. جامعة القديس يوسف, دب العريب املعاصرأعالم األكامبل اليسوعي, روبرت. 
 . 1996بريوت. 

. األسلوبية يف شعر مسيح القاسم قصيدة تقدمو منوذجا اخلصائصخبدة علي, 
مسغامن. -اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية. جامعة عبد احلميد بن ابديس

2018-2019. 



 

 

 

 

. رحوم مسيح القاسمشهادات يف الشعر الكبري املاحسان الديك و اندر قاسم, 
 . 8 -11- 2014جامعة النجاح الوطنية. السبت 

 .2015قطر.  -. الدوحة مسيح القاسم يف ظل الغيابزكراي األغا, 

, مكتبة لبنان, بريوت, معجم مصطلحات النقد العريب القدميأمحد مطلوب, 
 .م 2001

 م.  1993, مكتبة النهضة املصرية. , أصول النقد األديبامحد الشايب

. القاهرة. مجهورية مصر مدينة نصر, احليال الشعري عند العرب .أبو قاسم الشايب
 . 2013العربية. 

. جامعة سوانن أمبيل العناصر اخلارجية يف شعر خليل مطرانأنيس استقامة, 
 . ۲۰۱۱اإلسالمية احلكومية. سورااباي. 

 م.  2008. املغرب. املركز الثقفي العربيو الدار البيضاء .رؤى العاملر عصفور, ابج

. اسالمية , رؤية العامل بوصفها أداة احرائية املقاربة احلداثةنصرالدين بن سراي
 م.  2018. 91املعرفة, العدد 

( ۲۰۰۰–۱989اجلزء اخلامس ) .أصول مشكلة فلسطني وتطورها األمم املتحدة,
 .2014نيويورك، 

. جامعة شريف هداية القاسمقصيدة املقاومة لسميح فينا أغنياء جناح فوزييت, 
 ه.  1439مـ/ 2018هللا اإلسالمية احلكومية. جاكرات. 



 

 

 

 

. جامعة موالان رؤية عامل الكاتب يف شعر "يف الشعر لنزار قباينقائم الدين رقم, 
 م. ۲۰۱9مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية.  ماالنج. 

حبث حاز على جائزة  , دور األدب الشعيب يف املقاومة الوطنية.عبد القادر خليفي
 . 2005اللغة العربية املوسومة أبو العيد دودو. سلسلة منشورات اجليب. أكتوبر 

, جامعة شريف العاطفة واخليال يف شعر الغزل لعنرتة بن شدادساری رمحاواتی, 
 هـ.  1439م /  ۲۰۱8هداية هللا اإلسالمية احلكومية. جاكرات 

 املراجع االندونسية . ب
Teeuw, A. Sastra dan Ilmu Sastra. Bandung:Pustaka Jaya. 2016. 

Saini, K.M. Puisi dan Beberapa Masalahnya. Bandung:ITB Press. 1993 

Achmad Yuhdi,  Pandangan Dunia dalam Sajak Seorang Tua kepada 

Istrinya Karya W.S .Rendra. Universits Negeri Medan. 

Linda Dwi Mastuti. “Analisis Strukturalisme Genetik Dalam Roman Die 

Verwandlung Karya Franz Kafka”. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. 2015 

Andi Dwi Handoko. “Novel Orang-Orang Proyek Dan Kaitannya Dengan 

Trilogi Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari”. Universitas Sebelas 

Maret Surakarta .2010 

Maria Isabel Garcia Lafuenta ,La Poesía de Resistencia de Samih Al-

Qasim. Universidad de Sevilla. Área de Estudios Árabes e Islámicos. Sevilla, 

España. 2020.  

Nurgiyantoro, Burhan. Teori Pengkajian Fiksi. Gadjah Mada University 

Press. 1994.  

I Made Suarta, Kadek Adhi Dwipayana, Teori Sastra. Rajawali Press, 

Jakarta. 2014. 

Mahlil Idatul Khumairah, Abdul Fadhil “ Gerakan Intifadhah dan 

Kemunculan Hamas (1987-1993)” Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah. Vol.1 

No. 1 Maret 2019.  



 

 

 

 

Dr. Muhsin Muhammad Shaleh“ Tanah Palestina dan Rakyatnya” Pustaka 

Hanan. 2013 

Sri Risma Yuliana, Dkk “Klasifikasi Emosi Tokoh dalam  Novel  Maryam 

Karya Okky Madasari Kajian Psikologi Sastra Davif Krech”  Universitas Negri 

Makassar. 

Herman, J.W. Teori Dan Apresiasi Puisi. Erlangga, Jakarta. 1987. 

Widodo. S. Ag. M. pd “ Unsure-Unsur Intrinsic Syair Arab”. Jurnal Ilmiah 

Pedagogy. Vol. 7. No 1. Mei 2017. 

Dr. Hj. Rumadani Sagala, M.Ag “Balaghah” Institute Agama Islam 

Negeri Raden Intan. Lampung. 1437 H/ 2016.  

Sumasno Hadi “ Konsep Humanisme Yunani Kuno dan Perkembangannya 

 dalam Sejarah Pemikiran Filsafat” Jurnal Filsafat Vol. 22, No 2, Agustus 2012.  

Diana Mella Yussafina “ Eksistensialisme Jean Paul Sartre dan 

Relevansinya dengan Moral Manusia” Universitas Islam Negeri Walisongo. 

Semarang .2015. 

 اإلنرتنتاملراجع  . ت
Sumber: https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/rindu-dalam-pandangan-

imam-al-ghazali-Qmvw1. di akses pada jum’at. 27 mei 2022. 1:5 wib 

 

 

 

 

https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/rindu-dalam-pandangan-imam-al-ghazali-Qmvw1
https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/rindu-dalam-pandangan-imam-al-ghazali-Qmvw1

